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 Για την εκτίμηση των αμοιβών λαμβάνεται υπόψη:
 Οι διατάξεις του ν. 4412/16 
 Η (υπ’ αρ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 - ΦΕΚ Β΄2519/2017) Απόφαση  « Έγκριση Κανονισμού  προεκτι-

μώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016(Α΄ 147)».

 η εγκύκλιος 4 (ΔΝΣβ/οικ.21613/Φ.Ν.439.6/16-03-2018, ΑΔΑ: 7ΤΡΦ465ΧΘΞ-Π16) «Αναπροσαρμογή
τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το
έτος 2018».

 Το γεγονός ότι σύμφωνα με το N. 4412/16 και συγκεκριμένα το άρθρο 53 §8 περ. α «Η εκτιμώμενη
αξία της σύμβασης  περιλαμβάνει τις προβλέψιμες προεκτιμώμενες αμοιβές των επί μέρους μελετών
και τεχνικών υπηρεσιών που απαρτίζουν τη σύμβαση. Στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπερι-
λαμβάνεται ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) ως απρόβλεπτες δαπάνες, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 186.»

 Το γεγονός ότι σύμφωνα με την  εγκύκλιο 4 ο συντελεστής (τκ) που αναφέρεται στο άρθρο ΓΕΝ.3
του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016», που
εγκρίθηκε με την αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-5-2017 (Β΄2519) απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.
(όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/2.8.17, Β΄2724) έχει τιμή (τκ) = 1, 211.

 Το γεγονός ότι  η παρούσα σύμβαση συσχετίζεται με τον κωδικό CPV   71356200-0 Υπηρεσίες Τε-
χνικής Βοήθειας  όπως δηλώνεται στο Παράρτημα I του Προσαρτήματος Γ΄ του Ν.4412/2016.

 Πιο συγκεκριμένα, η προεκτιμώμενη αμοιβή για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού που δεν
αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών προβλέψεων της προαναφερθείσας Υ.Α.,
υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4 (Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων) ανάλογα με το
χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής: 

 α- Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ 
 β- Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ 
 γ- Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ, 

 όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3 της Υ.Α. και ισούται με βάση τα ανωτέρω με 1,199.

 Στην παρούσα διακήρυξη προβλέπεται η απασχόληση:

 Ενός Πολιτικού Μηχανικού εμπειρίας άνω των 10 ετών
 Ενός Αρχιτέκτονος Μηχανικού  εμπειρίας κάτω των 10 ετών
 Ενός Η/Μ Μηχανικού εμπειρίας άνω των 10 ετών

Επίσης στην παρούσα διακήρυξη η διάρκεια της απασχόλησης των μηχανικών ορίζεται ως εξής:
 Ένας (1)  μήνας για την διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης,  την επισήμανση των προβλη-

μάτων, τις γεωτεχνικές έρευνες, τις στατικές επιλύσεις και τις προτάσεις των στατικών παρεμβάσε-
ων, την έρευνα αγοράς και τον προσδιορισμό των παρεμβάσεων των  Η/Μ εγκαταστάσεων και εξο-
πλισμού

 Ένας (1)  μήνας για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας στην σύνταξη προσμετρήσεων και τευχών δη-
μοπράτησης


Το κόστος απασχόλησης ανά ημέρα υπολογίζεται ως εξής:
 Απασχόληση Επιστημόνων εμπειρίας μέχρι 10 ετών: 300 * 1,199 = 359,70 € (Τριακόσια εξήντα οκτώ

ευρώ και δέκα λεπτά)
 Απασχόληση Επιστημόνων εμπειρίας από 10 μέχρι 20 ετών: 450 * 1,199 = 539,55 (πεντακόσια πενήντα 

δύο ευρώ και δέκα πέντε λεπτά)
 Απασχόληση Επιστημόνων εμπειρίας μεγαλύτερη των 20 ετών: 600 * 1,199 = 719,40 (πεντακόσια 

τριάντα έξη ευρώ και είκοσι λεπτά)

Με βάση τα παραπάνω η αμοιβή του Τεχνικού Συμβούλου προεκτιμάται ως εξής:
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Προεκτιμώμενη
Αμοιβή

Αρχιτεκτονικές 
Μελέτες

Απασχόληση Επιστημόνων 
Εμπειρίας μέχρι 10 έτη 1      35        359,70   12.589,50

Στατικές Μελέτες
Τεύχη δημοπρατ

Απασχόληση Επιστημόνων 
Εμπειρίας 10 μέχρι 20 έτη  1      25       539,55   13.488,75

Η/Μ Μελέτες
Απασχόληση Επιστημόνων 
Εμπειρίας 10 μέχρι 20 έτη  1      24        359,70   8.632,80

 ΑΜΟΙΒΗ 34.711,05

 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 5.206,66
 ΑΜΟΙΒΗ 39.917,71

 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 82,29              

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 40.000,00
ΦΠΑ 24%  9.600,00   

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ     49.600,00   

Κωδικός
Κατηγορίας

Περιγραφή
Κατηγορίας

Καθαρή
Αµοιβή

Μελέτης

ΦΠΑ 24% Σύνολο Απαιτούµενη Τάξη
Πτυχίου Κατηγορίας

6 Αρχιτεκτονική Μελέτη 12.589,50 3.021,48 15.610,98 Α'  και άνω

8 Στατική Μελέτη 13.488,75 3.237,30 16.726,05 Α'  και άνω

9
Ηλεκτρομηχανολογική

Μελέτη
8.632,80 2.071,87 10.704,67 Α'  και άνω

ΑΜΟΙΒΗ 34.711,05

Απρόβλεπτα  15% 5.206,66

Στρογγύλευση 82,29

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 40.000,00 9.600,00 49.600.00

ΦΠΑ 24%
   9.600,00   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ 49.600,00

     Λευκάδα, 18 /05/2021
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Τμήματος κτιριακών &
Υδραυλικών Έργων

Θεόδωρος Μανωλίτσης
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ/Α’ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

O  Προϊστάμενος  Δ.Τ.Ε.

Ευάγγελος Μοσχονάς 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/A’

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. ................................... απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.






